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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف ما يتعلق بنظـر   ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٩ املعقودة يف    ٥٤٠٣يف جلسة جملس األمن      
 :، أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم الس“عدم االنتشار”الس يف البند املعنون 

ــد التزامــه مبعاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــ     ”   ــد جملــس األمــن تأكي ة يعي
ويـشري إىل حـق الـدول األطـراف، مبـا يتفـق واملـادتني األوىل والثانيـة مـن املعاهـدة، يف           

دامها لألغـراض الـسلمية دون      تطوير البحوث يف جمال الطاقة النووية وإنتاجها واسـتخ        
 .متييز

ــالغ القلــق العديــد مــن تقــارير وقــر    ”   ــة اويالحــظ جملــس األمــن بب رات الوكال
صلة بربنـامج إيـران النـووي، الـيت أبلغهـا املـدير العـام للوكالـة              الدولية للطاقة الذرية املت   

 .(GOV/2006/14)فرباير /إىل الس، مبا يف ذلك قرار جملس الوكالة املتخذ يف شباط
ــام املــؤرخ         ”   ــدير الع ــر امل ــق أن تقري ــالغ القل ــضا بب ــن أي ــس األم ويالحــظ جمل

يا والشواغل العالقـة،   يورد عددا من القضا   (GOV/2006/15) ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٧
ومــن بينــها مواضــيع ميكــن أن يكــون هلــا بعــد نــووي عــسكري، وأنــه لــيس يف وســع    

 .ي مواد أو أنشطة نووية غري معلنةالوكالة استنتاج أن إيران خالية من أ
ويالحــظ جملــس األمــن ببــالغ القلــق قــرار إيــران اســتئناف األنــشطة املتــصلة   ”  

لـذي يـنص    وير، وتعليـق تعاوـا مـع الوكالـة ا         بالتخصيب، مبا يف ذلك البحـوث والتطـ       
 .عليه الربوتوكول اإلضايف

ويهيب جملس األمن بإيران القيام بـاخلطوات الـيت دعـا إليهـا جملـس حمـافظي                 ”  
ــة، ال ، والــيت تعتــرب GOV/2006/14ســيما يف الفقــرة األوىل مــن منطــوق قــراره    الوكال

اجمهــا النــووي، ولتــسوية املــسائل  أساســية لبنــاء الثقــة يف الطــابع الــسلمي اخلــالص لربن 
العالقة، ويشدد يف هذا الصدد على األمهية اخلاصة اليت تكتسيها إعادة العمل بـالتعليق              
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التام واملستمر جلميع األنشطة املتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة املعاجلـة، مبـا يف ذلـك               
 .ير، على أن تتحقق الوكالة من ذلكالبحوث والتطو

ت ويعرب جملس األمن عن اقتناعه بأن هذا التعليق وامتثـال إيـران التـام املثبـ             ”  
للمتطلبات اليت دعـا إليهـا جملـس حمـافظي الوكالـة مـن شـأما اإلسـهام يف إجيـاد حـل                       
دبلوماسي عن طريق التفاوض يضمن أن برنامج إيران النووي هو لألغـراض الـسلمية              

 العمـل علـى حنـو إجيـايب للتوصـل إىل هـذا              حصرا، ويشدد على رغبة اتمع الدويل يف      
 . النووي يف أماكن أخرىاالنتشارم احلل، الذي سيعود أيضا بالنفع على عد

ويؤيد جملس األمـن بقـوة دور جملـس حمـافظي الوكالـة ويـشيد باملـدير العـام                   ”  
للوكالة وبأمانتها ويشجعهما على مـا يبذالنـه مـن جهـود مهنيـة وحياديـة مـستمرة يف             

وية القضايا العالقـة يف إيـران، ويـشدد علـى ضـرورة مواصـلة الوكالـة عملـها              سبيل تس 
 .قة املتصلة بربنامج إيران النوويالرامي إىل توضيح القضايا العال

ــة أ    ”   ــام للوكالـ ــدير العـ ــن إىل املـ ــس األمـ ــب جملـ ــضون  ويطلـ ــدم، يف غـ ن يقـ
مـن لكـي    إىل جملـس حمـافظي الوكالـة، وبـشكل مـواز، إىل جملـس األ              يوما، تقريـرا     ٣٠

 .“، وذلك عن عملية امتثال إيران للخطوات اليت دعا إليها جملس الوكالةينظر فيه
 


